بسمه تعالی

فرم اسپانسرشیپ
مشخصات فردی و سازمانی:
نام شرکت /سازمان  ..........................................................نام و نام خانوادگی رابط ثبت نام .......................................................
تلفن رابط ثبت نام  ......................................فکس  ................................پست الکترونیک ................................................................
آدرس پستی فرد /شرکت  /سازمان .............................................................................................................................................. .........
جدول قیمت گذاری اسپانسرشیپ:
ردیف

نوع و میزان مشارکت

عنوان خدمات و تسهیالت

الماس طال نقره برنز

.1

سخنرانی نماینده حامی در سالن اصلی سمینار



.2

تقدیر و اهداء لوح سپاس به حامی



.3

پخش کلیپ تبلیغاتی حامی در سمینار



.4

درج لوگوی حامی بر روی کارت شرکت کنندگان و استندهای خوش آمدگویی



.5

درج لوگوی حامی بر روی پوستر ،کارت دعوت ،مکاتبات ،اوراق اداری و سایر اقالم تبلیغاتی





.6

امکان قرار گرفتن اقالم تبلیغاتی حامی در پک هدیه سمینار





.7

درج لوگوی حامی در تمامی صفحات سایت برگزاری سمینار



.8

امکان سمپلینگ یا فروش محصول در البی سمینار



 
 

.9

امکان قرار گرفتن اقالم تبلیغاتی حامی در سالن اصلی سمینار



.10

اختصاص فضای کانتر در محل البی سمینار



 
 

.11

امکان قرار دادن اقالم تبلیغاتی حامی(استند و )...در محل البی سمینار



.12

ارائه تخفیف برای شرکت در سایر برنامه ها



 
 

.13

حضور مدیران حامی در سمینار به صورت رایگان

10

.14

گواهینامه حضور شرکت یا سازمان در سمینار
مبلغ حمایت (میلیون تومان)




7

5


4









15

10

5

3

الزم به ذکر هست در صورتی که حامی سمینار پیشنهاد دیگری غیر از موارد ذکر شده دارد ،بررسی و توافقات الزم صورت می پذیرد.
تخصیص میز مذاکره  850.000 - B2Bتومان
 تخصیص میز مذاکره B2B
 امکان قرار دادن اقالم تبلیغاتی (استند و )...در محل میز مذاکره
 امکان حضور  1نفر در سمینار به صورت مهمان

پکیج اسپانسر شیپ محدود  1.800.00 -تومان
 سخنرانی نماینده حامی در سالن اصلی سمینار حداکثر  3دقیقه یا پخش کلیپ
تبلیغاتی در سمینار حداکثر  3دقیقه
 امکان قرار دادن اقالم تبلیغاتی حامی(استند و )...در محل البی سمینار و کارگاه ها
 امکان حضور  2نفر در سمینار به صورت مهمان

نحوه و شرایط درخواست اسپانسرشیپ:
 .1تکمیل فرم اسپانسرشیپ و ارسال فرم و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه ( – )89786148شماره پیگیری 66521537
 .2واریز وجه به شماره حساب  225652877نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف (کد شعبه  )67512به نام سید مهدی ابطحی یا به
شماره شبای  IR09-0120-0000-0000-0225-6528-77یا شماره کارت 6104337741654782

